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POMOC UKRAJINĚ
Válka na Ukrajině, kterou
rozpoutalo Rusko, ovlivnila
i život v našem městě.
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30 let městské
policie

Dne 29. dubna 2022 uplyne
přesně 30 let od doby, kdy
zastupitelé města Vítkova na
svém zasedání zřídili Městskou policii Vítkov k zabezpečování veřejného pořádku
v rámci působnosti města.
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Pozvání na Den
města Vítkova

Přípravy na Den města Vítkova
jsou v plném proudu. Oslavy se
uskuteční v sobotu 4. června
od 14:00 ve sportovním areálu
na stadionu v Husově ulici.
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Několik slov starosty města
Válka a my
Válka na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko, ovlivnila i život v našem městě. Nemám na mysli pouze ekonomické dopady, které
pociťuje, a hlavně ještě výrazně pocítí, nejenom celá Evropa, ale
i zbytek světa. Začátkem března nás oslovil zástupce společnosti
CONROP, ta zaměstnává ukrajinské pracovníky, za kterými přijeli jejich rodinní příslušníci prchající před válkou. Protože zatím
nebyli přihlášeni v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, tak jsme je za pomoci našich dobrovolných hasičů dovezli do
Ostravy, zajistili jim registraci, vyřízení víza a přihlášení ve zdravotní pojišťovně. V asistenčním centru už čekalo tolik uprchlíků, že jsme tam strávili celou noc. Dalším úkolem bylo zajištění
ubytování. Nejdříve jsme se zaměřili na městské objekty. Vybrali
jsme kulturní dům, ve kterém je volný byt správce, dále prostory
v sokolovně a ubytovnu v Oderské ulici, které jsme, i za pomoci
našich občanů, zařídili základním vybavením a postupně jsme
je nabídli ukrajinským občanům. Celkem jsme tady ubytovali 25
zejména žen a dětí, kdy nejmladšímu jsou dva měsíce. Významně
nám pomohlo i několik spoluobčanů, kteří nabídli své nemovitosti k ubytování. Víme minimálně o čtyřech konkrétních případech.
Vzhledem k tomu, že Česká pošta nabídla ubytovací zařízení
v Podhradí, postupně tam bylo ubytováno 45 uprchlíků, které
přivezli hasiči přímo z Ostravy. Průběžně jsme s nimi v kontaktu. Bylo třeba jim zajistit registraci na Úřadu práce, a to nejen za
účelem výplaty finanční pomoci, ale také ohledně nabídky práce.
Ve spolupráci se všemi řediteli školských zařízení v našem městě jsme připravili podmínky k tomu, aby ukrajinské děti mohly
4. dubna nastoupit do základní školy. V první fázi se budou vzdělávat ve Středisku volného času Vítkov. Do jednotlivých tříd mezi
své vrstevníky budou zařazeni později. Centrum inkluze, které
sídlí ve Švermově ulici, nabídlo péči o děti ve věku 2-5 let.
Mnoho občanů se zapojilo do sbírek, které proběhly ve Vítkově. Při pořádání městské sbírky jsme využili nabídku firmy Best
Account, s. r. o., která zajistila dopravu vybraného materiálu přímo až na Ukrajinu.
V tuto chvíli nikdo neví, jak dlouho zůstanou Ukrajinci, kteří
utekli před hrůzami války, v našem městě, a proto se je snažíme
co nejdříve zapojit do běžného života.
Všem spoluobčanům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do
pomoci ukrajinským uprchlíkům, vyjadřujeme upřímné poděkování.

Podaří se zajistit požadované lékařské
specialisty?
Zastupitelé na svém zasedání 2. března projednávali mimo jiné
i otázku zdravotnické péče ve Vítkově. Jsme si velmi dobře vědomi akutního nedostatku především stomatologů. Proto zastupitelstvo schválilo již dlouho diskutované základní parametry
nadstandartní nabídky pro studenty a absolventy lékařských
fakult v oboru zubní lékařství. Základním prvkem této nabídky je
poskytování stipendia v posledních dvou ročnících studia. To by
bylo podmíněno závazkem otevřením praxe po ukončení školy.
Tu by lékař vykonával po předem stanovenou dobu. Také zvažujeme možnost poskytnutí návratné finanční výpomoci na vybavení ordinace. V rámci pobídky by město také nabídlo přidělení
městského bytu.
Dalším krokem ke zlepšení zdravotní péče by bylo vybudování ordinací, které by město mohlo lékařům nabídnout. Máme
stavební povolení na vybudování tří ordinací v objektu bývalé
lékárny ve Vodní ulici. Dalším krokem je zpracování realizační
dokumentace, na jejímž základě bude možné provést výběrové
řízení na dodavatele stavby. Tento materiál nám také upřesní
předpokládané realizační náklady. Protože ve schváleném rozpočtu nemáme na tuto dokumentaci finanční prostředky, uložilo
zastupitelstvo do příštího zasedání připravit rozpočtové opatření k zajištění financí na zpracování rozpočtu.
Pokud by se nám podařilo vybudovat ordinace, měli bychom co
nabídnout lékařům a měli bychom větší šanci, aby si otevřeli ambulanci ve Vítkově.
Pavel Smolka

pozvánka na ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÍTKOVA
25. zasedání zastupitelstva se uskuteční

4. května 2022 od 15:30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Program zasedání naleznete na úřední desce města
Vítkova, na webových stránkách města a v Mobilním
Rozhlasu 7 dnů před konáním zasedání.
- www.vitkov.info.
Jednání zastupitelstva lze sledovat také online.

Další etapa optimalizace svozu odpadů v našem městě
Město Vítkov upozorňuje občany, že od 2. května proběhne další
etapa zavádění nového systému svozu odpadů nazvaného DOOR
TO DOOR. V této etapě budou zaevidovány popelnice, které používáte k odkládání směsného komunálního odpadu. Evidence bude probíhat
následovně: pracovníci TS Vítkov budou
vybavovat popelnice čipem, který bude
následně aktivován, a popelnice se tímto zaeviduje do systému DOOR TO DOOR.
Pro přehlednost bude popelnice označena žlutou nálepkou se znakem Vítkova
(viz obrázek).
Jako přípravná část proběhne v měsíci dubnu kontrola a zaevi-

dování popelnic na BIO. Z důvodu předpokládané velké časové
náročnosti této evidence žádáme občany o spolupráci. V určených dnech přistaví před dům všechny své popelnice na směsný
komunální odpad, které chtějí v budoucnu používat, a ponechají je přístupné v době od 6:00 do 18:00 hodin. Bližší informace
o termínech a průběhu čipování budou v předstihu zveřejněny na
webových stránkách města, technických služeb a v hlášení městského rozhlasu. Na závěr chceme upozornit občany, že po ukončení této etapy se budou svážet pouze popelnice zaevidované
v systému.
V případě dotazů se obracejte na kontaktní osoby:
Mgr. Petr Franěk, tel: 739 032 254, Lumír Jüstel, tel: 739 599 758

Městská policie v únoru 2022
Z přestupku proti veřejnému pořádku spáchaného znečištěním
veřejného prostranství jsou podezřelí dva muži z Vítkova ve věku
27 a 33 let, kteří 6. února kolem šesté hodiny večerní měli vysypat
na veřejně přístupném nádvoří jednoho z domů v Klokočovské
ulici odpadky z popelnice. Jelikož se takového jednání oba muži
v minulosti již dopustili, hrozí jim v případě uznání viny u správního orgánu, kam byla věc ze strany MP Vítkov postoupena, pokuta až do výše 30 000 Kč.
Obvodnímu oddělení Policie ČR ve Vítkově bylo postoupeno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, kterého se dopustil 9. února kolem osmé hodiny ranní 32letý muž z Opavy. Strážníci jej přistihli při porušení zákazu
vjezdu do areálu školy v ulici Komenského při řízení motorového
vozidla, což mu bylo úředním rozhodnutím zakázáno. V případě
uznání viny muži po odsouzení hrozí odnětí svobody až na 2 roky.
Pokuta ve výši 1 000 Kč byla uložena příkazem na místě 19letému muži z Bohuňovic, který 10. února kolem poledne vjel nákladním autem na náměstí Jana Zajíce, zastavil a stál na chodníku,
čímž mimo jiné zcela omezil průchod chodcům na přechod pro
chodce.
Dne 15. února strážníci vyřešili problém s chatovací aplikací
v mobilním telefonu poté, co se na služebnu MP dostavila starší
žena, která požádala o pomoc, jelikož nemohla ve svém telefonu
přijímat hovory a videohovory.

Krátce po sedmé hodině večerní 16. února byla hlídka MP přivolána do jedné z prodejen v Opavské ulici, kde došlo ke krádeži
zboží v hodnotě 22 Kč a pokusu pronést toto zboží bez placení přes pokladní zónu. Za pokladní zónou byl však muž zadržen
bezpečnostním pracovníkem provozovny a následně předán přivolaným strážníkům. V muži, podezřelém z přestupku proti majetku, byl strážníky zjištěn 55letý občan Vítkova. Odcizené zboží
bylo vráceno zpět do prodeje neporušené a pachatel přestupku
se nyní bude zodpovídat u správního orgánu, kde muži v případě
uznání viny hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč, případně do výše
70 000 Kč, pokud se stejného jednání dopustil opakovaně.
Celkem 8 případů nesplnění povinností uložených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ve
věci pohybu a pobytu ve vnitřním prostoru stavby bez nasazené
ochrany dýchacích cest, spáchané celkem deseti osobami, bylo
strážníky zjištěno v únoru 2022. V pěti případech byla zjištěná
porušení vyřešena domluvou na místě, tři případy byly postoupeny příslušné krajské hygienické stanici pro opakované porušení mimořádných opatření.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

30. výročí zřízení Městské policie ve Vítkově
Dne 29. dubna 2022 uplyne přesně 30 let od doby, kdy zastupitelé
města na svém zasedání zřídili Městskou policii Vítkov k zabezpečování veřejného pořádku v rámci působnosti města.
Začátky nebyly, tak jako asi u většiny nově zřizovaných institucí, jednoduché, ale postupně a s přibývajícími roky se jednotka
zformovala a stala se stálou a nedílnou součástí života města.
Během 30 let působení strážníků bylo zaznamenáno bezmála
23 000 přestupků, trestných činů nebo jiných deliktů a uloženo
více než 3 100 000 Kč na pokutách v blokovém řízení, nebo příkazem na místě.
Bezprostředně po zřízení městské policie neměli strážníci k dispozici žádný dopravní prostředek, a tak pro přesun do místních
částí ke kontrolám veřejného pořádku používali autobusovou
dopravu. Do doby, než bylo na konci roku 1992 strážníkům zakoupeno první služební vozidlo, bylo využíváno k dopravě do
místních částí i soukromých motocyklů strážníků. Prvním služebním vozidlem se v letech 1992 - 1996 stal ojetý vůz Škoda
120L. Od roku 1996 do roku 2003 strážníci využívali pro služební
účely rovněž ojetý vůz Škoda 135L Forman. V letech 2003 - 2007
byl strážníkům jako služební přidělen vůz Š Felicia Combi, do té
doby využívan městským úřadem. Mezi lety 2007 - 2016 využívala městská policie již zcela nové vozidlo Škoda Fabia Combi, které
posléze používal městský úřad. Od roku 2016 do současnosti používají strážníci pro výkon služby vozidla Dacia Duster 4x4.
Služební prostory měnila městská policie za uplynulých 30 let
celkem čtyřikrát. První služebna strážníků byla v letech 1992 2002 umístěna v Selské ulici č. p. 312 v prostorách, kde se v současnosti nachází veterinární ambulance. V letech 2002 - 2003
byla služebna přemístěna do objektu č. p. 620 v Bezručově uli-

ci, z něhož se poté stal dům s pečovatelskou službou. Následně
v letech 2003 - 2004 působili strážníci v části budovy bývalé zasedací místnosti městského úřadu ve Wolkerově ulici č. p. 890,
ze které se později stal objekt se samostatným č. p. 325, nyní
lékárna. Naposledy se strážníci stěhovali v roce 2004 do nových
prostor v budově č. p. 4 na náměstí Jana Zajíce, kde služebna sídlí
doposud.
Za uplynulých 30 let prošlo řadami městské policie celkem 30
strážníků, z nichž bylo 26 mužů a 4 ženy. V době založení sloužilo
u městské policie celkem 6 strážníků a pouze jeden z nich pracuje
u nás až do současnosti. V roke 1993 se naše řady rozrostly o další
dva pracovníky na celkový počet 8 strážníků. Postupem času byl
početní stav stanoven na sedm strážníků a takový je i v současné
době. Devět z bývalých strážníků odešlo do jiných ozbrojených
složek. Tři z nich k Policii ČR, jeden k Vězeňské službě ČR, jeden
k Armádě ČR, dva k jiným městským policiím a dva k Celní správě
ČR.
Při příležitosti 30. výročí zřízení MP Vítkov bychom chtěli občany města pozvat na ukázku techniky a dalších prostředků,
které strážníci ke své činnosti používají. Tato akce se uskuteční
29. dubna na nám. Jana Zajíce, kde se městská policie v časech
9:00 - 12:00 hod. a 14:00 - 17:00 hod. představí společně s Policií ČR, hasiči i záchrannou službou. Ve vestibulu městského
úřadu pak bude možné zhlédnout fotografie týkající se činnosti
MP Vítkov nebo sbírku domovenek, které se za uplynulých 30 let
podařilo MP Vítkov nashromáždit od různých ozbrojených složek
z Česka i zahraničí.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov

Dotace města na I. pololetí roku 2022
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 2. března 2022 schválilo následující individuální dotace:
ORGANIZACE

PROJEKTY

DOTACE

Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s.

Provoz TJ Vítkov

178 000 Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

Volnočasové aktivity členů ZO SPCCH Vítkov

20 000 Kč

Český svaz chovatelů, z. s.

Pořízení křovinořezu

10 000 Kč

3. ročník Místrovství stopařů MSKS

14 000 Kč

Mondioring závod - Camping

10 000 Kč

8. ročník obranářského závodu

15 000 Kč

ZO ČSOP Nový Jičín 70/02

Provoz záchranné stanice

5 000 Kč

Smíšený pěvecký sbor, z. s.

50 let činnosti pěveckého sboru

39 000 Kč

Český svaz včelařů, z. s.

Obnova včelího rodu na Vítkovsku

8 000 Kč

Český kynologický svaz ZKO Vítkov - 189

Pořízení zahradního traktoru

20 000 Kč

Divadelní, šermířská a filmová Společnost ARCUS, z. s.

Den sv. Václava na hradě Vikštejn

8 000 Kč

SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vítkov

Mladí hasiči

18 000 Kč

Tělovýchovná jednota Klokočov

Provoz TJ Klokočov

Mgr. Petr Zahnaš

Vydání publikace „Slezský pitaval“

15 000 Kč
20 000 Kč

Základní umělecká škola, Vítkov

Mezinárodní setkání a slavnostvní koncert
dechového orchestru k 60. výročí jeho založení
Pracovní soustředění Dechového orchestru
ZUŠ Vítkov

8 700 Kč

Klub sportovní kynologie Vítkov – Klokočov, z. s.

Pečovatelská služba
– ceník dopravy pro seniory
E - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět
• E1 - 15 minut – 33,75 Kč
• E2 - 30 minut – 67,50 Kč
• E3 - 45 minut – 101,25 Kč
• E4 - 60 minut – 135 Kč
F 6 - Doprava vozidlem Charity Odry – 10 Kč/1 km
V případě přepravy více uživatelů v jednom vozidle se cena za km
dělí rovným dílem mezi tyto uživatele.
Pečovatelská služba – kontakt
Provozní doba: pondělí až pátek 6:00 – 14:30 hodin
Adresa: Hranická 1110/32, 742 35 Odry
Kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo e-mailem od pondělí
do pátku v době 6:00 – 14:30 hodin, rádi vám poskytneme informace o pečovatelské službě. Pomůžeme vám najít možnosti a řešení zajištění péče o vás nebo o vaše blízké, společně se domluvíme a naplánujeme, kdy a jak vám může pečovatelská služba
nejlépe pomoci.
Vedoucí pečovatelské služby
Jméno: Martina Hezinová
Mobil: 731 075 802
E-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz

100 000 Kč

Vítkovsko – ideální místo
pro rodinnou turistiku
Jaro už ťuká na dveře a je čas vyrazit s rodinou poznávat Vítkovsko. Aby turistika byla hlavně pro děti zábavnější, máme pro ně
připravené v informačním centru nové materiály.
Seznámit se se zajímavými místy přímo ve městě a jeho okolí
vám pomohou omalovánky, které jsou opatřeny i popiskami jednotlivých míst. K omalovánkám dostanete i sadu pastelek.
Dále můžeme nabídnout velmi oblíbené pexeso i kvarteto se
stejnou tematikou. Výtvarně se na projektu podílela Naděžda
Obadalová. Pokud nebude počasí zrovna ideální na vycházku,
můžou si děti hru zahrát se sourozenci nebo kamarády doma
a promyslet si, kam se vydají.
Rodiče ovšem taky nemusí přijít zkrátka, neboť i pro ně máme
atraktivní nabídku – zajímavé publikace, četné upomínkové
a dárkové předměty a řadu propagačních materiálů.

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2022
Technické služby města Vítkova, p. o. ve středu 30. března zahájily pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad
a z domácností občanů. Jedná se o hnědé sběrné plastové nádoby (popelnice) o objemu 240 l. Svoz začíná již od 6 hodin ráno.
Z tohoto důvodu je nutno popelnice přistavit na přístupné místo
ke svozové trase, nejpozději v tuto ranní hodinu.

Občané Vítkova mohou pro uložení větších složek bioodpadu,
jako jsou větve a ořezy z keřů, využívat sběrný dvůr (otevírací
doba sběrného dvoru: středa 12:00 až 18:00 hodin, sobota 8:00
až 12:00 hodin) a také kontejnery, které jsou součástí nově zřízeného veřejného sběrného místa (přístupné bez omezení) v Průmyslové ulici (naproti sběrnému dvoru).

V místních částech Klokočov, Jelenice, Prostřední Dvůr, Lhotka,
Podhradí a Nové Těchanovice budou opět přistaveny velkoobjemové (oranžové) kontejnery na bioodpad. První kontejnery budou přistaveny v pondělí 4. dubna podle tohoto harmonogramu:
sudý týden

lichý týden

Klokočov - u sokolovny

Klokočov - váha

Zálužné

Podhradí

Prostřední Dvůr

Jelenice

Nové Těchanovice

Lhotka

DOBROVOLNICTVÍ 2022

Odbor kultury nově sídlí
v kulturním domě
V březnu došlo k rozdělení oddělení kultury na dva nové subjekty
úřadu - oddělení vnejších vztahů a propagace a odbor kultury.
Odbor kultury se přestěhoval do kanceláří v kulturním domě,
Dělnická 746 (vstup společný se střediskem Tunnel), Vítkov.

Dobrovolnictví se v posledních letech využívá více než kdy dřív.
Je velmi pravděpodobné, že i vy sami jste se dobrovolníkem
stali při šití roušek, roznášení nákupů seniorům, při posílání
materiální či jiné pomoci do tornádem zdevastovaných vesnic
na jižní Moravě, nebo při aktuální uprchlické krizi a probíhající válce na Ukrajině. Život nám ukládá různé zkoušky, jež společně jako lidé překonáváme, a někdy se bez pomoci druhých
neobejdeme. Dobrovolnictví je formou aktivního odpočinku
a jeho pravidelné praktikování nám pomáhá nejen vyplnit
svůj volný čas smysluplně, ale zároveň získat životní zkušenosti a praxi z oblastí, které pro mnohé mohou být doposud neprobádané. Je vhodné také pro studenty, již jsou aktivní a rádi
by do svého portfoila zapojili i dobrovolnictví. Dobrovolnické
centrum Elim zájemce nabírá, školí a po celou dobu jejich výkonu jsou v kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků Dominikou Kramnou. Jaké činnosti může dobrovolník v našem okolí
vykonávat? Jedná se zejména o trávení času se seniory, doučování dětí, návštěvy pacientů psychiatrické nemocnice a Slezské nemocnice Opava, může se věnovat handicapovaným dětem či dospělým, navštěvovat kojenecký ústav a v neposlední
řadě také individuálně pomoci jednotlivcům jako jsou senioři,
kteří by rádi společníka k trávení volného času. Dobrovolníci
se mohou zapojit i do jednorázových akcí jako jsou dětské dny,
Joy run, Free Hugs a podobně. Naše centrum funguje v Opavě,
Bruntále a ve Vítkově. Dobrovolník musí mít čistý trestní rejstřík, být zdravotně způsobilý a hlavně odhodlaný pomáhat pravidelně a zodpovědně. V Elimu projde psychologickými testy,
jež vyhodnocuje paní psycholožka a v návaznosti se zúčastní
dvou školení. Hledáme k nám dobrovolníky, kteří stojí o dlouhodobější spolupráci a pomáhání ostatním mají v srdci. Stát
se dobrovolníkem je prestižní činnost, jež nám může zásadně
ovlivnit život. Je vhodná pro osoby starší patnácti let. Sledovat
nás můžete na oficiálním instagramu Dobrovolnici_Opava, na
facebooku a na našem webu www.dobrovolniciopava.cz. Pro
více informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu dobrovolnici@elimopava.cz a telefonicky 775 938 563.
Dominika Kramná

Činnost Městské policie Vítkov v roce 2021
V roce 2021 sloužilo u městské policie 7 strážníků (5 mužů a 2
ženy). Město má v souladu se zákonem o obecní policii uzavřené
veřejnoprávní smlouvy s pěti obcemi, které nemají vlastní obecní
policii. Strážníci tak plní sjednané úkoly v obcích Čermná ve Slezsku, Větřkovice, Kružberk, Staré Těchanovice a od roku 2021 také
v městysu Březová.
Během roku bylo strážníky zaznamenáno celkem 1390 událostí,
to je o 42,5 % zjištěných události více než v roce 2020. Celkový objem zjištěných událostí tvoří 67,8 % přestupků v dopravě, 31,9 %
ostatních přestupků a 0,3 % podezření ze spáchání trestného
činu. Největší procento událostí bylo zaznamenáno v centru města a přilehlém okolí. Na náměstí Jana Zajíce a dále v ulicích Opavská, Budišovská, Husova, Oderská a Vodní bylo strážníky zjištěno
celkem 974 událostí, což představuje 70 % jejich celkového objemu.
Příkazem na místě uložili strážníci celkem 310 pokut, což je o 16
pokut méně než v roce 2020. Objem uložených pokut se oproti
roku 2020 snížil o téměř 16 %, přičemž se jedná o celkovou sumu
ve výši 126 370 Kč. Z celkového objemu bylo uloženo 118 870 Kč
za přestupky na úseku dopravy (300 pokut) a 7 500 Kč za ostatní přestupky (10 pokut). Pokut příkazem na místě nezaplacených
bylo uloženo celkem 27 (8,7 %) v částce 15 600 Kč. Z této částky
bylo v roce 2021 dlužníky uhrazeno 21 nedoplatků v celkové výši
12 100 Kč (77,6 %), zbylých 6 nedoplatků ve výši 3 500 Kč (22,4 %)
je od dlužníků v současné době vymáháno. Počet pokut na místě
nezaplacených se nadále snižuje, a to zjevně z důvodu, že ukládané pokuty příkazem na místě lze již třetím rokem hradit na služebně i v terénu prostřednictvím platebního terminálu.
Rovněž v roce 2021 kontrolovali strážníci protiepidemická opatření, přijatá Ministerstvem zdravotnictví proti šíření onemocnění
covid-19. Během roku bylo strážníky zjištěno celkem 372 porušení povinnosti pohybu na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest.
Celkem 46 osob bylo zjištěno, upozorněno nebo vykázáno z veřejného místa z důvodu omezení nebo zákazu pohybu a vycházení.
Porušení povinnosti omezení počtu přítomných osob na jednom
místě bylo zaznamenáno celkem 41. Jedna osoba popíjející alkohol na veřejnosti byla zjištěna v době, kdy to bylo zakázáno. Celkem 6 osob bylo zjištěno na veřejnosti v době, kdy jim byla krajskou hygienickou stanicí nařízena povinná karanténa. Domluvou
řešili strážníci drtivou většinu zjištěných porušení opatření. Celkem se jednalo o 324 případů. Ostatní zjištěné nedostatky byly
řešeny na místě pohovorem bez evidence přestupkového jednání, jelikož občané si své pochybení ihned uvědomili. Příslušnému
správnímu orgánu, zejména Krajské hygienické stanici v Ostravě,
bylo v uvedeném období postoupeno celkem 12 porušení mimořádných opatření, přijatých podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, nebo porušením povinnosti přijatých podle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 94/2021
Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. Dvě opakovaná porušení platných nařízení byla řešena
uložením pokuty příkazem na místě. Celkem 30 osobám byla poskytnuta nebo vyměněna ochranná rouška.
V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje
městská policie svou pozornost především školním dětem, avšak
ani v roce 2021 nemohla být z důvodu přijatých krizových opatření uskutečněna žádná beseda ve školských zařízeních. V srpnu
2021 přivítali strážníci na služebně skupinku dětí z příměstského
tábora SVČ, které si vyslechly krátkou prezentaci o působnosti MP
Vítkov, o chování v silničním provozu nebo si prohlédly a vyzkoušely techniku, kterou strážníci používají. Strážníci se rovněž představili v závěru akce „Půlení léta v Klokočově“, kde si děti mohly
mimo jiné i samy vyzkoušet foukačku, kterou strážníci využívají
k odchytu volně se pohybujících nebo toulavých psů, již se jiným
způsobem odchytit nedají. Mezi další aktivity strážníků v oblasti

prevence kriminality patří rovněž značení jízdních kol tzv. syntetickou DNA a evidence takto označených kol v lokální databázi
MP Vítkov a v národním registru. Tuto činnost strážníci provádějí
zcela zdarma. V roce 2021 strážníci zaevidovali 12 jízdních kol. Celkově je v lokální databázi MP Vítkov a rovněž i v národním registru celkem 240 zaregistrovaných jízdních kol v celkové hodnotě
3 459 968 Kč.
Mezi preventivní činnosti, prováděné strážníky i během roku
2021, se řadily namátkové kontroly, zaměřené rovněž i na dodržování ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno ani v jednom případě porušení zákazu kouření na zákonem určených místech, ani podávání nebo umožnění požívání
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
Městská policie disponuje dvěma strážníky, kteří jsou speciálně
vycvičeni k odchytu volně se pohybujících a synantropních zvířat a k provozování útulku pro opuštěná zvířata. V roce 2021 bylo
v jejich součinnosti odchyceno nebo nalezeno celkem 18 zvířat.
Z tohoto počtu je 16 psů, což je o 8 psů méně než v roce 2020.
Všichni psi se vrátili zpět ke svým majitelům a některé psy se
podařilo umístit u náhradního majitele. V současnosti není v záchytných kotcích umístěn žádný pes. Kontrola volného pobíhání
psů na místech, která pro volný pohyb psů nejsou určena, patří
k běžným činnostem strážníků a společně s touto činností je kontrolováno také znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. V roce 2021 strážníci řešili celkem 21 přestupků nezajištění
psa proti úniku a umožnění jeho volného pobíhání na veřejnosti.
Oproti roku 2020 došlo ke snížení počtu přestupků o 21 %. V souvislosti s přestupky nezajištění psa proti jeho samostatnému pohybu bylo v roce 2021 rovněž zjištěno 5 přestupků ve smyslu porušení povinnosti majitelů psů mít psa označeného čipem nebo
zřetelně čitelným tetováním.
K běžným činnostem patřila spolupráce s jednotlivými odbory
MěÚ Vítkov. Strážníci spolupracují zejména s odborem sociálních
věcí, odborem správních činností a obecního živnostenského úřadu, oddělením dopravy a odborem výstavby, územního plánování
a životního prostředí. Městská policie rovněž úzce spolupracovala
s obvodním oddělením Policie ČR ve Vítkově, a to zejména při zajišťování veřejného pořádku v rámci města a místních částí.
V období duben až listopad roku 2021 využívali strážníci zařízení
pro měření rychlosti vozidel ProLaser III s dokumentačním příslušenstvím. Měření rychlosti vozidel a ukládání pokut za překročení
rychlosti vozidel umožňuje strážníkům zákon o provozu na pozemních komunikacích. Městská policie tuto činnost vykonává
výhradně na místech schválených Policií ČR. Souhrnný počet hodin měření v jednotlivých měsících roku 2021 nepřekročil 10 hodin pracovní činnosti strážníků a celková doba při této činnosti
za necelých 8 měsíců roku 2021, kdy byl radar používán, činila
74,5 hodin. V roce 2021 bylo strážníky zaznamenáno o necelých
5 % méně přestupků překročení rychlosti oproti roku 2020 a rovněž objem uložených pokut se snížil o 8,5 %.
Městská policie v souladu s občanským zákoníkem spravuje
agendu ztrát a nálezů, přičemž nálezy přebírá, uchovává a vydává
zpět jejich majitelům nebo jiným orgánům, které jsou příslušné
k převzetí věcí, nalezených v katastrálním území města Vítkova.
Nalezené věci jsou řádně evidovány a průběžně zveřejňovány na
úřední desce MěÚ Vítkov a vyhlašovány městským rozhlasovým
systémem. Aktuální seznam ztrát a nálezů je rovněž umístěn na
informační tabuli MP Vítkov a dále na webových stránkách MP
Vítkov. V roce 2021 evidovali strážníci celkem 100 nalezených věcí
nebo zvířat, což je o 27 více než v roce 2020. V 54 případech (54 %)
byly nalezené věci vráceny zpět svým majitelům. O 34 nalezených
věcí (34 %) se jejich majitelé dosud nepřihlásili a jiným orgánům
bylo předáno celkem 12 nalezených věcí (12 %).

V rámci posílení bezpečnosti občanů byl pro městskou policii
modernizován a rozšířen kamerový systém, který byl doplněn o 7
nových digitálních kamer v ulicích Průmyslová, Oderská, Opavská
a Květinová, dále o 2 nové kamery ve sportovním areálu na stadionu a minigolfu. Tři starší analogové kamery byly vyměněny za
digitální. V současné době je do kamerového systému města Vítkova začleněno celkem 34 kamer s Full HD rozlišením (29 kamer
stacionárních a 5 kamer otočných).
Dva asistenti prevence kriminality (APK), kteří působí pod hlavičkou MP Vítkov, se rovněž v roce 2021 spolupodíleli na prevenci
kriminality, a to především v situační a sociální prevenci. Situační
prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností.
V tomto ohledu je rozhodující znalost místních podmínek a lokality. Sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které
jsou považovány za klíčové příčiny páchání protiprávní činnosti.
V tomto ohledu je důležitá součinnost především s Odborem sociálních věcí MěÚ Vítkov. Výrazný podíl v preventivních aktivitách
APK má působení mezi dětmi a žáky místních základní škol v oblasti bezpečnosti dětí v silničním provozu pravidelným dohledem
u přechodů pro chodce, přičemž neomezují svou činnost pouze na
pasivní dohled, nýbrž provádějí i poučení dětí o bezpečném pohybu ve městě a na komunikacích. V uplynulém roce asistenti dále
kontrolovali dětská hřiště, pomáhali občanům převážně v problémových lokalitách s vyřizováním různých žádostí, např. u SBF
Vítkov, kontrolovali vnitřní prostory čekárny na autobusovém
nádraží i v provozovnách ve městě. Během svých obchůzek také
prováděli sběr nalezených použitých injekčních stříkaček, a to
celkem v 89 případech. Při své činnosti se pokoušejí rovněž před-

cházet možným sousedským sporům nebo přestupkům proti veřejnému pořádku. Tato činnost vyžaduje znalost místních poměrů
a lokality. Pod vedením svého mentora z řad strážníků se rovněž
účastní kontrol, které MP Vítkov provádí. I v roce 2021 si činnost
APK vynutila specifické změny v důsledku stále probíhající koronavirové pandemie. V tomto směru byla jejich práce mnohdy
náročná, jelikož na vydaná mimořádná opatření nepanují mezi
občany jednotné názory a nařízení se velmi často mění. V takovém prostředí častých změn je preventivní působení na cílovou
skupinu občanů velmi složité nejen ze strany APK. V průběhu roku
2021 asistenti úzce spolupracovali se strážníky MP Vítkov a Policií
ČR, OO Vítkov v celkem 51 případech, a dále s MěÚ Vítkov, NZDM
Tunnel Vítkov, SBF Vítkov a TS Vítkov.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9:00 - 16:00 hodin
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Byli jsme ve Vídni ukázat, co umíme
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Konečně nastal dlouho odkládaný okamžik, kdy mohla odjet
skupina vybraných studentů naší školy na stáž do Vídně. Pět
žáků oboru rekondiční a sportovní masér a pět žáků oboru kadeřník pracovali čtrnáct dní ve vídeňských salónech pod vedením místních mistrů svého oboru.
Stáž s názvem Rekvalifikace kadeřníků a masérů (2020-1-CZ01-KA102-077091) probíhá díky programu Evropské unie Erasmus+
a jejím cílem je propojovat mladé lidi z celé Evropy, získávat pracovní zkušenosti v zahraničí, odborně se vzdělávat a zlepšovat se
v komunikačních dovednostech v cizím jazyce.
Nová doba si žádá nové postupy, a tak se žáci nemohli zapojit
hned do práce, ale nejdříve museli podstoupit PCR test na covid-19 a už tady se naučili něco nového. V České republice jsme
zvyklí na výtěry z nosu, ale ve Vídni se dělají testy kloktací. Samozřejmě to všichni zvládli a další den vyrazili na svá pracoviště
seznámit se s místy svého čtrnáctidenního působení a novými
vedoucími i kolegy.
Účastníci stáže byli ubytováni v apartmánech, odkud měli ideální dopravní spojení jak do kadeřnictví a maséren, tak za kulturou
a zábavou, které město Vídeň nabízí.
S ubytováním, stravou a samotnou praxí byli naši žáci nadprůměrně spokojení. Volný čas trávili především společně převážně
prohlídkami města a jeho pamětihodností, návštěvou vídeňských kaváren, obchůdků či dalších zajímavých míst v centru
města a jeho okolí.
Cílem projektu je podpořit a ocenit naše žáky možností vyces-

tovat do zahraničí na odbornou pracovní stáž, kde mohou ověřit
své jazykové znalosti a odborné dovednosti v novém prostředí,
získat neocenitelné zkušenosti, vytvořit nová partnerství pro
další spolupráci, zvýšit svůj profesní a osobnostní potenciál, zapojit se do sítě mezinárodních kontaktů a přispět tak ke svému
lepšímu postavení na současném evropském trhu práce.
Více na sociálních sítích a webových stránkách školy:
www.ssodry.cz.
Jana Kellnerová

Vymáhání a odpis pohledávek v roce 2021
Pohledávky vznikají při výkonu správních činností nebo z dodavatelsko-odběratelských vztahů.
•

•

Pohledávky občanskoprávní a obchodně právní povahy
vzniklé ze smluvních závazkových vztahů jsou vymáhány na
základě rozhodnutí Rady města prostřednictvím sjednané
advokátní kanceláře AK Tomis - Mgr. Rostislava Tomise, který připravuje žalobu a zastupuje město při soudním jednání.
Pohledávky vzniklé na základě rozhodnutí nebo sankcí uložených ve správním řízení (správní pohledávky) a pohledávky vzniklé z daňového řízení (daňové pohledávky) jsou
vymáhány prostřednictvím pracovnice finančního odboru
MěÚ Vítkov formou daňové exekuce.

Během roku 2021 bylo jednotlivými odbory MěÚ Vítkov předáno
finančnímu odboru k vymáhání a následně zaevidováno celkem
446 pohledávek po lhůtě splatnosti v celkové výši 1 112 782,00 Kč
(v tabulce je srovnání se stavem ke konci roku 2019, tedy před
obdobím covid-19).

I přes veškerou snahu i veškeré využité možnosti tyto pohledávky vymoci, a to v rámci dotazování podle § 57 Daňového řádu –
poskytování informací správci daně, se nedalo po celou dobu
trvání zákonné lhůty pro vymáhání u těchto pohledávek uplatnit
exekuci na srážku ze mzdy či jiných příjmů, jelikož tito dlužníci
jsou po celou dobu nezaměstnaní, dlouhodobě vedení v evidenci
ÚP a převážně závislí na pobírání sociálních dávek, které jsou
exekučně nepostižitelné.
Odpis těchto pohledávek byl učiněn poprvé u pohledávek s koncem splatnosti od roku 2011 – 2021, proto tento vysoký počet.
Na základě zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád, byly v průběhu roku
2021 provedeny výkony rozhodnutí nařízením daňové exekuce,
čímž se souhrnná výše pohledávek jednotlivých odborů snížila
o 325 990,15 Kč (v tabulce je srovnání se stavem ke konci roku
2019).
Zaplacené pohledávky

Předané pohledávky

Rok 2019
Rok 2019

MěÚ Vítkov (odbor)

Pohledávky
(ks)

Finanční odbor komunální odpad,
poplatek ze psů,
nájmy z pozemků,
ostatní příjmy

Rok 2021

Výše
(Kč)

371

Pohledávky
(ks)

231 437

310

Výše (Kč)

PohleMěÚ Vítkov (odbor) dávky
(ks)

266 882,00

Finanční odbor komunální odpad,
poplatek ze psů,
nájmy z pozemků,
ostatní příjmy

Odbor výstavby pokuty

1

1 000

2

31 000,00

Odbor správních
činností - pokuty

57

97 300

71

209 900,00

Rok 2021
Výše (Kč)

Pohledávky
(ks)

Výše (Kč)

274

223 827,48

218

189 017,20

Odbor výstavby pokuty

0

0,00

0

0

Odbor správních
činností - pokuty

40

38 487,93

22

20 530,22

Živnostenský úřad
- pokuty

6

4 604,99

5

5 301,74

Živnostenský úřad
- pokuty

5

9 000

4

3 000,00

Městská policie pokuty

Městská policie pokuty

9

8 444

18

15 357,37

6

12 500

4

8 500,00

Životní prostředí pokuty

Životní prostředí pokuty

3

2 200

4

6 500,00

1

1 500

5

11 500,00

Odbor dopravy pokuty

67

183 303,95

34

89 283,62

42

224 700

50

582 000,00

Celkem:

399

460 868,35

301

325 990,15

483

577 437

446

1 112 782,00

Odbor dopravy pokuty
Celkem:

V roce 2021 bylo odepsáno celkem 1 645 ks pohledávek v celkové
výši 2 330 849,07 Kč z níže uvedených důvodů.
Počet
(ks)
10

Počet
(ks)

1635

Výše předpisu (Kč)

Důvod odpisu
Úmrtí
Zastavení dědického řízení podle § 175 h,
odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Důvod odpisu
Pohledávky po lhůtě pro placení daně
§ 160 Daňového řádu
Jedná se o pohledávky, které nelze
vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty,
která činí 6 let. Lhůta pro placení daně
začíná běžet dnem splatnosti daně.
V případě zahájení exekučního nebo
insolvenčního řízení, se lhůta přerušuje a běží znovu.

Celkový zůstatkový počet a výše zaevidovaných nevyrovnaných pohledávek ke dni 31. 12. 2021 činí 2 847 ks v celkové výši
6 832 450,13 Kč.
Celkový zůstatkový počet
Rok 2019

17 424,00

Výše předpisu (Kč)

2 313 425,07

MěÚ Vítkov
(odbor)
Finanční odbor
- komunální odpad,
poplatek ze
psů, nájmy
z pozemků,
ostatní příjmy
Odbor výstavby - pokuty

Rok 2021

Pohledávky
(ks)

Výše (Kč)

Pohledávky
(ks)

Výše (Kč)

2869

3 670 647,78

1871

3 129 395,53

4

33 344

5

62 844,00

Odbor správních činností
- pokuty

565

837 657

424

882 197,37

Živnostenský
úřad - pokuty

49

93 771,01

46

59 475,70

Městská policie - pokuty

252

232 467,67

140

161 210,63

Životní prostředí - pokuty

20

31 900

18

25 500,00

Odbor dopravy
- pokuty

495

3 398 649,89

343

2 511 826,90

Celkem:

4 254

8 298 437,35

2847

6 832 450,13

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo přihlášeno u krajských
soudů do insolvenčního řízení 74 pohledávek v souhrnné výši
70 681 Kč.
K 31. 12. 2021 eviduje MěÚ Vítkov celkem 51 dlužníků, kteří mají
krajskými soudy povoleno oddlužení, nebo je na ně prohlášen
konkurz. Pohledávky jsou přihlášeny v souhrnné výši 463 549,
33 Kč.
Vymáhání pohledávek stejně jako v roce 2020, tak i v roce 2021
z velké části ovlivnila pandemie koronaviru. Vzhledem k této situaci došlo v roce 2021 k další novelizaci tzv. Lex Covid justice (z.
č. 191/2020 Sb.), a to zákonem č. 155/2021 Sb., který nabyl účin-

nosti dne 31. 3. 2021. Cílem této právní úpravy bylo podat pomocnou ruku dlužníkům, zasaženým pandemií koronaviru a ochránit
je, byť dočasně, před exekucí a insolvencí.
Tento zákon, tedy Lex Covid III., se v agendě vymáhání pohledávek citelně projevil v nejčastěji využívané exekuci, obstavení účtů, jelikož obnovil ochrannou dobu, po kterou se exekuce
nevztahuje na peněžní prostředky na účtu u finančního ústavu
do výše 4 násobku životního minima jednotlivce, tj. 15 440 Kč.
Tato doba byla prodloužena do 30. 6. 2021 (v běžném režimu bylo
možno žádat v bance pouze o jednorázovou výplatu dvojnásobku
životního minima). Další změnou, kterou tento zákon přinesl, byl
odklad účinnosti zákona č. 38/2021 Sb., novelizujícího občanský
soudní řád a přinášejícího významnou novinku, tzv. chráněný
účet. Původní účinnost od 1. dubna 2021 byla odložena na 1. červenec 2021. Chráněný účet je nástrojem, který umožňuje dlužníkům v exekuci chránit jejich nezabavitelné prostředky před
exekucí. Dlužníky města jsou převážně lidé ze sociálně slabých
poměrů se závazky (manžel/manželka a děti), takže díky těmto
opatřením jsou exekuce uspokojovány pouze zčásti nebo vůbec.
Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že náročnost vymáhání pohledávek stále stoupá. Neochota dlouhodobých chronických dlužníků hradit dlužné částky je podložena jejich sociálními poměry
a vědomím nedotknutelností ze strany exekučního řízení.
Martina Hájková
finanční odbor

Kopaná
V měsíci dubnu se naplno rozběhnou fotbalové soutěže. Zveme fotbalové příznivce na následující domácí utkání:
Muži
So 2. 4. 15:30 Vítkov – Bruntál B
So 16. 4. 16:00 Vítkov – Chomýž
So 30. 4. 16:30 Vítkov – Jindřichov
Dorost
Ne 3. 4. 13:00 Vítkov – Světlá Hora
Ne 17. 4. 13:00 Vítkov – Brušperk
Starší žáci
So 30. 4. 11:30 Vítkov – Raduň
Mladší žáci
Čt 28. 4. 7:00 Vítkov – Oldřišov
Starší přípravka
St 13. 4. 16:00 Vítkov – SFC Opava
St 20. 4. 16:30 Vítkov – Brumovice
Mladší přípravka
U mladší přípravky bude program,
vzhledem k množství odložených
utkání z podzimu 2021 řešen operativně.
Josef Jakubec
TJ Vítkov

Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním
Město podporuje zdravé stárnutí
Stárnutí populace je významným současným fenoménem, který
je patrný nejen v České republice a Evropě, ale na celém světě.
Připravili jsme pro naše seniory starší šedesáti let projekt „Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním“, jenž finančně
podpořil Moravskoslezský kraj.
Projekt budeme realizovat od června do října a zařadili jsme do
něj pohybové i vzdělávací aktivity.
Na co se můžete těšit? V červnu začneme hned naplno aktivitou
„Ve zdravém těle zdravý duch“, kdy společně vystoupíme na Velký Roudný, projdeme část naučné stezky „Po vulkanitech“, vystoupáme na rozhlednu. Vydáme se na výlet po hladině Slezské
Harty, projdeme naučnou stezku „Zatopené osudy“ až k vápenné

peci u Leskovce.
Povídat si budeme s vodními
záchranáři, odborníky na otužování i znalci
historie budování přehrady Slezská Harta.
Další aktivity nás zavedou do Beskyd i Jeseníků, budeme společně houbařit i cvičit venku.
Podrobnosti přineseme v příštím čísle Vítkovského zpravodaje.
Daniela Olbertová a Ingrid Adamusová
koordinátorky projektu

Pozorování noční oblohy
V březnu jsem byla pozvána na pozorování jarní noční oblohy. Byl
to úžasný zážitek. Souhvězdí opředená dávnými mýty a bájemi,
mezi nimi blikající světla letadel a družic… Kde jinde se tak úžasně snoubí sny, minulost se současností a nekonečný prostor nad
člověkem, který jen beze slov zírá do nekonečné tmy prozářené
tisíci hvězdami. Snad mě to tak nadchlo také proto, že do té doby
jsem na obloze našla jen Malý vůz a bezpečně poznala Měsíc. Oblohu jsme pozorovali ze stadionu a připraven byl pro nás i hvězdářský dalekohled.

nin do našeho geoparku. Přijměte pozvání na pozorování, které
připravujeme na období mezi 20. dubnem a 3. květnem. Místo,
konkrétní den a čas upřesníme cca 2 dny předem podle klimatických podmínek.

Naším průvodcem jarní oblohou byl David Machač, kterého jsem
do té doby znala jako geologa, jenž nám pomáhal s výběrem hor-

Daniela Olbertová

Zajímáte-li se o astronomii a chcete se připojit, napište na e-mail
olbertova@vitkov.info. Na váš e-mail vám pak zašlu podrobnosti k pozorování. Vše také sdělíme na městském facebooku,
takže nás sledujte i tam.

Skrytou formu tuberkulózy neodhalí ani rentgen
Na 24. března připadl Světový den boje proti tuberkulóze a přestože je v České republice situace ohledně tohoto infekčního onemocnění příznivá, neboť patříme mezi země s nízkou incidencí,
je důležité každý případ pokud možno odhalit včas. V Nemocnici
AGEL Nový Jičín specialisté léčí tuberkulózu ročně zhruba u dvou
pacientů, celorepublikově se pak jedná o více než 350 případů.
„Tuberkulóza se projevuje únavou, nechutenstvím, hubnutím,
poklesem fyzické výkonnosti, zvýšenými teplotami, nočním pocením a kašlem. Kašel může být zpočátku suchý, později i produktivní i s vykašláváním krve,” vyjmenovává na úvod základní
příznaky tuberkulózy MUDr. Ľubomír Leškovský, primář oddělení
pneumologie a ftizeologie Nemocnice AGEL Nový Jičín s tím, že
častější výskyt nemoci, jejíž objev oznámil právě 24. března roku
1882 německý lékař Robert Koch, je u mužské populace.
Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění, postihující především
plíce. Přenos této kapénkové infekce se děje nejčastěji inhalační
cestou a stejně jako u jiných nemocí, je i v tomto případě důležité včasné odhalení. „Včasný záchyt nemoci se zahájením léčby
je důležitý z několika stran - předcházení pozdním následkům,
zabránění úmrtí a v neposledním řade má význam i epidemiologický, protože nemocný pacient je zdrojem tuberkulózní nákazy,”
potvrzuje primář Leškovský, který pacienta s tuberkulózou léčil
v Nemocnici AGEL Nový Jičín naposledy loni. „Výskyt TBC na našem pracovišti je sporadický, za poslední rok jsme měli 1 pacienta
a za poslední roky je to průměrně 1 až 2 pacienti za rok.”

Tuberkulóza může mít však i jinou podobu, kdy v těle člověka tiše
spí, neprojevuje se ani kašlem, únavou či pocením a neodhalí ji
ani rentgenové vyšetření. Řeč je o tzv. latentní tuberkulózní infekcí a “probudí” se v těle člověka ve chvíli, kdy je pacient velice
zranitelný - po absolvování transplantace nebo při biologické
léčbě. „Tito pacienti mají až 74 krát vyšší riziko přechodu do aktivního onemocnění. Proto všichni pacienti před zahájením anti
TNF terapie a před plánovanou transplantací jsou aktivně vyšetřovaní na přítomnost latentní TBC infekce, která se diagnostikuje pomocí krevních testů založených na detekci interferonu
gama (IGRA). V případě jejího prokázání podstupují preventivní
chemoterapií,” vysvětluje MUDr. Ľubomír Leškovský.
Dlouholetý minimální výskyt tuberkulózy v České republice vedl
v roce 2010 k ukončení plošného očkování populace proti této
infekční nemocnic. „I nadále se ale očkují například děti, které
měly kontakt s nemocným s TBC infekcí, nebo mají rodiče či člena
domácnosti, který se narodil nebo delší dobu pobýval v krajině
s vyšším výskytem tuberkulózy, konkrétně s incidencí 40 nemocných na 100 tisíc obyvatel a vyšší,” dodává na závěr MUDr. Ľubomír Leškovský, primář oddělení pneumologie a ftizeologie Nemocnice AGEL Nový Jičín.
Pro srovnání: v České republice bylo během roku 2020 hlášeno
celkem 369 onemocnění tuberkulózou všech forem a lokalizací,
což je přesně 3,4 případů na 100 tisíc obyvatel.

Dovolená 2022
Areál Černé louky v Ostravě hostil po dvouleté odmlce veletrh cestovního ruchu Dovolená 2022.
Město Vítkov se prezentovalo společně s dalšími městy a obcemi pod hlavičkou Krajiny břidlice. Společná propagace a vzájemná propojenost je výhodná nejen finančně, ale zejména
nabídne návštěvníkovi zajímavé turistické cíle, zážitky, ubytování a gastronomické služby v celé oblasti. Krajina břidlice propaguje území Nízkého Jeseníku, které prošlo společným, velmi
náročným historickým vývojem, územím, pro které bylo v 19.
století typické jedno průmyslové odvětví – těžba břidlice.

Turisty se snažíme zaujmout jednoduchým a srozumitelným
produktem jako je břidlice. Města a spolky postupně zpřístupňují historické doly, budují naučné stezky, muzea a další zajímavosti. Abychom lidem historickou těžbu přiblížili, předvádíme
zpracování břidlice na historických nůžkách zvaných řezáky,
malujeme na břidlici, a dokonce na ni i hrajeme. Na veletrhu
Dovolená 2022 si oderský břidlofon vyzkoušel i Mirai Navrátil. Velmi se mu nápad zhotovit hudební nástroj z kamene líbil
a záznam jeho krátkého „koncertu“ si můžete poslechnout na
FB Krajina břidlice.

Na své si přišly i chuťové buňky návštěvníků stánku, nechyběla
totiž pověstná hornická svačinka – škvarková pomazánka zhotovená rukou budišovického starosty a namazaná na skvělý
bílčický chléb. Novinkou letošního roku byla ochutnávka piva
z místního pivovaru Vikštejn. Všichni jeho plnou a výraznou
chuť ocenili.
I přes smutné zprávy o válce na Ukrajině a nutnosti vyrovnání
se s přílivovou vlnou uprchlíků se veletrhu účastnil překvapivě
velký počet návštěvníků. Věříme, že jsme jich spoustu nalákali
na toulky po naší krásné a zatím turisty příliš neobjevené Krajině břidlice.
Alena Zemanová, Krajina břidlice, z.s.

Pozvánka na společný
výroční koncert SPS
Komenský Vítkov +
Dechový orchestr při ZUŠ
Vítkov
V sobotu 30. dubna v 17 hodin se v Kulturním domě ve Vítkově uskuteční velký společný výroční koncert dvou hudebních
vítkovských těles, která tento rok slaví svá významná výročí.
Smíšený pěvecký sbor Komenský Vítkov slaví 50 let, Dechový orchestr při Základní umělecké škole ve Vítkově pak 60 let
od svého založení. Oba „oslavenci“ se vám představí se svými
samostatnými vystoupeními a také s úžasným společným programem.
Pokud tento koncert nestihnete, můžete jej celý slyšet následující den v neděli 1. května v 17 hodin v Kulturním domě ve
Větřkovicích.
Přijďte slavit s námi!

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ VÍTKOV
Po dvouleté přestávce, kdy byly celostátní soutěže ZUŠ z pandemických důvodů zrušeny, si opět mohli žáci naší školy „poměřit své síly“ v okresních kolech těchto soutěží – a to 15. února
v sólovém zpěvu a 15. března ve hře na dechové nástroje. Obě
okresní kola se konala v ZUŠ Opava.
Jsme velice rádi, že naši žáci získali ve svých kategoriích v okresních kolech také nejvyšší umístění s postupy do krajského kola.
Sólový zpěv – uč. Karel Mrkva
Tomešová Alice – 1. místo s postupem
Klusová Lucie, Rašková Amálie, Židková Eliška – 2. místo
Příčná flétna – uč. Kamila Kramná
Dubová Eliška – 1. místo s postupem
Vlčková Zuzana – 1. místo, Smékalová Elena – 2. místo
Zobcová flétna – uč. David Jančálek, uč. David Kubeša
Vlček Marek – 1. místo s postupem /uč. D. Jančálek/
Lanková Markéta, Mička Matyáš, Smékal Tomáš – 1. místo
Klarinet, saxofon – uč. Jaromír Sokol
Gondrová Emily, Kristiánová Martina – 1. místo s postupem
Vlček David – 2. místo
Trubka, trombon – uč. Jiří Král
Glauder Martin /trombon/, Malaník Lukáš /trombon/, Vašátko
Richard /trubka/ - 1. místo s postupem
Kolovrat Antonín /trubka/ - 1. místo
Všem soutěžícím i učitelům gratulujeme ke krásnému umístění
a děkujeme za reprezentaci školy. Poděkování patří samozřejmě i korepetitorům.
V krajských kolech přejeme hodně úspěchů a držíme palce!!!
Blahopřejeme rovněž žákyním výtvarného oboru, které získaly
v mezinárodní výtvarné online soutěži Visual Arts následující
ocenění:
Barbora Topiarzová – zlaté pásmo a Kateřina Seidlerová – cena
poroty
Také jim i p. uč. Ladě Sendreiové děkujeme za reprezentaci školy.
Lenka Šimerová

Pozvání na Den města Vítkova
Přípravy na tento den jsou v plném proudu.
Oslavy se uskuteční v sobotu 4. června od 14
hodin ve sportovním areálu na stadionu v Husově ulici.
V letošním roce nabízíme bohatý program. Hlavní hudební hvězdou večera bude zpěvačka Ewa
Farna. Dále se můžete těšit na skupinu Laura a její tygři a samozřejmě na naše kapely Special Band a Desperado (účinkující vám
podrobněji představíme v květnovém zpravodaji).
Pro děti máme připraveno vystoupení Majdy, kterou jistě znáte
z pořadu Kouzelná školka.
V doprovodném programu se můžete těšit na magický stánek,
tetovací salón „Když se načančám“ s kadeřníky ze SŠ Odry, fotbalové výzvy s TJ fotbal Vítkov, skákací hrad, lukostřelbu, dřevěné
deskové hry, RC modely a mnoho dalšího.
Součástí slavnosti bude předání nového hasičského vozidla Sboru
dobrovolných hasičů Vítkov. Zajištěno bude bohaté občerstvení
a stánkový prodej. Srdečně zveme!

VSTUPNÉ NA DEN MĚSTA 2022
předprodej
od 1. 4. 2022 vč.

předprod od
20. 5. 2022 + na místě

Dospělí

120 Kč

200 Kč

Děti do 3 let

zdarma

zdarma

Děti od 4 do 15 let,
studenti do 26 let*,
60 Kč
senioři od 60 let včetně

100 Kč

Rodinné
(2 dospělí + 2 děti do 300 Kč
15 let)

500 Kč

Držitelé průkazu ZTP
zdarma
a ZTP/P

zdarma

Průvodce držitele
60 Kč
průkazu ZTP/P
*Na základě dokladu o studiu

100 Kč

Andrea Brijarová

Středisko volného času Vítkov
Workshop KERAMIKA
V pátek 11. března se uskutečnil již tradiční keramický workshop.
V letošním roce byl velký zájem, který přivedl do SVČ Vítkov šikovné a tvořivé ruce. Vyráběly se různé keramické výrobky nejen z plátu, ale i hroudy. Součástí tematiky Velikonoc byli ovečky,
slepičky, ptáčci, ale i kočičky. Všem účastníkům moc děkujeme.
Pavlína Steschnerová

10. ročník uzlových závodů ve Vítkově
Většinu zimního období se mladí hasiči věnují nácviku vázání základních uzlů: plochá spojka (ambulantní), tesařský, lodní, zkracovačka a úvaz na proudnici. V neděli 6. března se uskutečnil již
10. ročník hasičských uzlových závodů. Síly přijela poměřit družstva z Jančí, Leskovce, Budišova a Hrabství. Závodilo se v kategoriích: mladší družstva, mladší jednotlivci, starší družstva, starší
jednotlivci, dorost jednotlivci a vedoucí, kteří vázali poslepu.
Hodnotila se správnost úvazu a také rychlost.
Vítkovským hasičům se dařilo a bylo to znát u předávání pohárů a medailí. Družstvo mladších žáků získalo druhé místo, družstvo starších žáků první místo. Mladší jednotlivce reprezentovali
Nikos Angelopoulos (2.) a David Mader (3.). Domácí vybojovali
všechny medailové příčky v kategorii starších jednotlivců - nejrychlejší byl Ondřej Lhotský, který všech pět uzlů uvázal v čase
00:34.60, jen o vteřinu pomalejší byl Samuel Ontkóc a o další půl

vteřiny navíc Petr Kostka. V kategorii dorostu zvítězil Vojtěch Vašátko (čas 00:30.17), druhé místo patří Gabriele Přečkové. Také
u vedoucích získal zlatou medaili zástupce vítkovských hasičů Jiří Ondrášek.
Jsme velice rádi, že jsme se mohli sejít a poměřit síly. Děkujeme
všem sponzorům a podporovatelům, díky nimž se mohly závody
uskutečnit a děti si odnesly krásné ceny. Jmenovitě: firma Štěpán Hutník, Seven sport, InSPORTline, Olda Huška, město Vítkov
a Středisko volného času Vítkov.
Martina Krejčí, Kamila Orlíková

Lezení ve Zlíně
V neděli 6. března proběhlo lezení na umělé lezecké zdi Vertikon
ve Zlíně, kterého se zúčastnilo 17 malých i velkých horolezců.
Jedná se o moderní zeď ve velmi hezkém prostředí s maximální
výškou okolo 20 metrů. V závěru dne proběhla soutěž v lezení na
rychlost. Zajímavé bylo samojištění pomocí lezeckých navijáků.
Po cestě zpět jsme si prohlédli zříceninu hradu Lukov.
Oldřich Sladkovský

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
„Srdečný dík lékařům aneb snídaně do ordinace“
Když jsme v letošním roce přemýšleli, komu bychom srdce s láskou darovali, napadala nás řada potřebných lidí. Nakonec jsme
vybrali naše vítkovské obvodní lékaře. Uvědomili jsme si, že je
fajn mít lékaře přímo ve městě a nemuset za nimi dojíždět několik kilometrů. Covidová doba je pro lékaře a sestřičky velmi náročná, chtěli jsme, aby věděli, že si jejich práce vážíme a víme, že
to s pacienty nemají mnohdy jednoduché.

Brzy ráno jsme se sešli ve školním klubu. Už předem jsme měli
naplánováno a nakoupeno, a tak mohla začít výroba snídaňových
menu. V 8 hodin jsme vyrazili odevzdat naše výtvory lékařkám
a sestřičkám. Po příchodu do ordinací nás vítaly překvapené, ale
usměvavé tváře. Paní doktorky i sestřičky neskrývaly dojetí a náš
nápad darovat snídani do ordinací uvítali s povděkem a nadšením. Potěšila je také básnička a naše milá slova díků. Také pacienti, kteří vše sledovali z čekáren, nešetřili chválou. Zažili jsme
skvělý pocit.

Naše básnička:
Naši milí zdravotníci,
chceme vám touto snídaní říci,
jak moc si vás vážíme
a udělat radost se snažíme.
Přijměte naše „Srdce s láskou darované“,
s úctou a vděčností předávané.
Jsme rádi, že vás tady máme.
Žáci ze školního klubu při ZŠG Vítkov
Karína Kopecká

Humanitární týden - sbírka pro Ukrajinu

V týdnu od 7. do 10. března probíhala díky iniciativě žáků v naší
škole humanitární sbírka na pomoc občanům Ukrajiny zasaženým válečným konfliktem. V pondělí jsme se zástupci žákovských parlamentů zorganizovali Den v modrožlutém, kdy žáci
dvojbarevným oblečením symbolicky podpořili občany těžce
zkoušené země. Žáci, rodiče i zaměstnanci školy donesli velké
množství darů – toaletní a hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, sunary, čokolády, deky, spacáky, povlečení, karimatky, ručníky, balené vody aj. Po domluvě se zástupci Nadace Špuntíci jsme
odvezli pět kompletně naplněných aut do komunitního centra
Gottfrei v Opavě. Centrum aktivně spolupracuje s Charitou Opava a se Slezskou univerzitou v Opavě. Část sbírky byla odvezena
na slovensko-ukrajinskou hranici, další větší část již pomáhá rodinám ubytovaným v opavském regionu.
Děkujeme všem, kteří se do humanitární sbírky aktivně zapojili.
Jana Kravčíková

Jsme moc rádi, že jsme mohli takto poděkovat a udělat radost
těm, kteří se o naše zdraví starají.

NAŠE POMOC UKRAJINSKÝM PŘÁTELŮM
Zálužné, místní část města Vítkova, má na Ukrajině v žitomírské
oblasti partnerskou obec stejného jména - Залужне. Mnoho lidí
z obou obcí se osobně zná. Před dvouletou covidovou pauzou
jsme se vzájemně navštěvovali.
Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu jsme se o osud našich přátel
intenzivně zajímali a členové Spolku Zálužné, občané Zálužného,
chataři a další přátelé spontánně uspořádali sbírku. Vybrali jsme
téměř 30 000 Kč a za ně jsme pořídili to, o co nás ukrajinští kolegové požádali.
V pondělí 14. března jsme ve spolupráci s polskými přáteli poslali
do naší partnerské obce Залужне velkou humanitární zásilku.
Do polského města Bardo jsme odvezli plně naložený osobní
automobil s přívěsným vozíkem. Vedle trvanlivých potravin, vojenského vybavení, spacích pytlů a dalších potřebných věcí jsme
poslali také zásilku léků a zdravotnického materiálu. Z Barda byl
totiž do jejich ukrajinského partnerského města Romaniv, nedaleko kterého Залужне leží, vypravován celý kamion s pomocí.
A pan starosta Krzystof Żegański velmi ochotně i náš materiál
pro Залужне do přepravy přijal.
minek s 5 dětmi ve věku od 1 do 15 let. Od úterka 14. do čtvrtka
17. března se díky nesmírné obětavosti mnohých podařilo byt vybavit nábytkem a vším potřebným včetně potravin. A ve čtvrtek
večer jsme všech sedm přivezli ze slovensko-ukrajinské hranice.
Teď už jsou v bezpečí a pro další přátele máme od 1. dubna přislíben ještě jeden třípokojový byt.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří pomáháte.
Spolek Zálužné a Osadní výbor Zálužné
Více informací najdete na: https://os-zaluzne.webnode.cz/

Oleksandr Kondratjuk nám 23. března potvrdil, že zásilka dorazila v pořádku a už je k dispozici našim přátelům.
Převzali ji Oleksandr (stojí vlevo), člen místní domobrany a paní
ředitelka nemocnice.
Oba nám pak společně poděkovali.
Vedle toho se nám podařilo najít ubytování pro dvě rodiny našich
ukrajinských přátel. Díky vstřícnosti pana Davida Kostruha jsme
získali možnost využít byt ve Vítkově pro ubytování dvou ma-

Informace z vítkovské knihovny
Pozvání

Nabídka

V úterý 12. dubna v 17 hodin si vás dovolujeme pozvat na cestovatelské povídání. V rámci projektu RYNEK aneb VÍTKOVÁCI
SAMI SOBĚ nám o své cestě do Dubaje povypráví Martina a Adam
Kosternovi. Program cesty si řídili sami a stihli toho za pár dnů
opravdu hodně. Pojďte s námi a k nám načerpat něco z energie
dalekých krajů.

S jarem a teplými dny jistě řada lidí vyrazí na své zahrádky, či
v truhlících a nádobách ozelení svůj balkón. A právě pro ně máme
kromě široké nabídky knih o zahradách (ať už užitkových, zónách
odpočinku, či využití balkónů) také velký výběr semínek zeleniny, bylinek a květin. V rámci Semínkovny si u nás můžete vybrat
v půjčovní době knihovny dle své potřeby.

Ohlédnutí
V březnu k nám do knihovny „přiletěly“ berušky – děti z mateřské
školy v Husově ulici, třída Berušky. Pro některé to byla (po opatřeních minulých let) první návštěva. Pevně doufáme, že nyní se
již budeme i s dětmi vídat častěji. Zůstala nám tu po nich úžasná
energie a mnoho krásných obrázků, které vyzdobily naše prostory.

Klubík
Po dvouleté přestávce zveme všechny maminky a jejich předškolkové děti na pravidelná setkávání v knihovně. Upozorňujeme na změnu dne: tentokrát to budou pondělní rána. Scházet
se budeme od 9:00, v 10:00 pak začne krátký program pro malé
návštěvníky a rozejdeme se v 11:00 hod. Vstupné je 10 Kč na dítě.
První setkání proběhne tedy v pondělí 4. dubna. Moc se těšíme.

Liga boxu ve Vítkově
Vážení sportovní přátelé, v sobotu 5. března se uskutečnila ve
Vítkově Národní liga boxu Severomoravské oblasti. Zavítal k nám
také oddíl z Kroměříže (tedy z Jihomoravské oblasti) s trenérem
Pavlem Dudou, což mne i ostatní velmi potěšilo.
Všichni trenéři, předsedové oddílů, rozhodčí, koučové a manažeři se opět setkali ve Vítkově, kam vždy rádi přijíždějí nejen kvůli
setkání, ale hlavně za zajímavým sportovním zážitkem.
V době covidu jsme mnozí neměli možnost trénovat své svěřence. Dle hojné účasti na vítkovské akci je vidět, že se jednotlivé
oddíly snažily své mladé sportovce dobře připravit, za což je jednotlivým koučům nutno projevit uznání a velké poděkování.
Za účasti všech trenérů, předsedů oddílů a rozhodčích se rozlosovalo 35 dvojic.
Jednotlivá utkání probíhala dle stanoveného rozpisu pod vedením zodpovědných trenérů a pod odborným lékařským dohledem MUDr. Antonínové.

Sportovní klání probíhalo tentokrát ve velké tělocvičně vítkovského gymnázia, kde zavítalo mnoho diváků, kteří zaplnili i balkón tělocvičny. Mezi diváky byl i bývalý místostarosta města Oldřich Huška, kterého vždy rádi vidíme, předseda TJ Vítkov Josef
Jakubec, samozřejmě rodiče sportovců, ale také místní mládež
včetně dětí z Dětského domova Melč v doprovodu své vychovatelky.
Prostory tělocvičny byly vyhovující jak pro hosty, tak i pro borce –
sprchy, šatny apod.
Rovněž byl vymezen prostor Anežce Sovové, majitelce místní
cukrárny, která se postarala o bohaté občerstvení.
Sportovci vítkovského oddílu, přátelé i rodinní příslušníci se
v předvečer sportovního utkání sešli, aby připravili ring, stoly,
lavice apod. tak, aby se v sobotu vše uskutečnilo ke spokojenosti
všech zúčastněných.
Akce se dle hostů velmi zdařila a to je mj. cíl nás všech, kteří to
děláme. Věřím, že se nám opět podaří vychovat budoucí finalisty
a mistry tohoto sportu, a tudíž i reprezentanty našeho města.
V současné době máme v oddíle 19 dětí a stále projevují zájem
další.
Mnohdy však jen píle a nadšení nestačí. Jako oddíl jsme limitováni financemi, proto různá soustředění, výjezdy do zahraničí apod.
nemůžeme svým svěřencům dopřát.
Vždy nás velmi potěší sponzorské dary.
Finančně nás podpořil Roman Košťál - fa inSPORTline, fa Štěpána Hutníka, fa Conrop a také Karel Jakubík - přepravce ringu, fa
Bail a o fotodokumentaci se opět velmi svědomitě postaral bývalý starosta města Josef Prusek. Také město Vítkov každoročně
přerozděluje dotace jednotlivým sportovním oddílům na pod-

poru mládeže, tyto však letos nestačí ani na pokrytí základních
výdajů. Nesmím samozřejmě zapomenout na Českou boxerskou
asociaci a Severomoravskou boxerkou asociaci, které poskytují
jednotlivým oddílům finanční odměny za pořádání sportovních
akcí. Všem těmto sponzorům patří velké poděkování.
Velmi rád bych tímto poděkoval naší lékařce Dagmar Antonínové, řediteli ZŠ a Gymnázia Vítkov Miroslavu Bučánkovi, trenérům
vítkovského oddílu Pavlu Chromkovi, mj. také za vydatnou pomoc při zajištění prostor tělocvičny, Filipu Žvakovi, Ivo Deszkásovi – mému zástupci a Janu Duškovi z oddělení vnějších vztahů
a propagace MěÚ Vítkov. Poděkování patří také našim sportovním přátelům, bez kterých by se tato akce neobešla: předsedovi
SMOB Stanislavu Ivanovovi, místopředsedovi Ivo Dvořákovi, hlasateli Romanu Nevrlovi, který se vždy bravurně ujme slova, všem
rozhodčím v čele s Josefem Durajem, trenérům patnácti zúčastněných oddílů a samozřejmě borcům, kteří předvedli bojovnost
a odhodlání.
V neposlední řadě chci poděkovat své milované rodině, která
mne vždy podpoří a nezištně pomůže.

S pozdravem Sportu zdar!
Ivan Deszkas
předseda oddílu – TJ Box klub Vítkov
Foto: Josef Prusek
Kompletní fotogalerii naleznete na
https://jprusek.rajce.idnes.cz/

MĚSTO VÍTKOV
vyhlašuje

výběrové řízení
na poskytnutí
zápůjček z Fondu
rozvoje bydlení pro rok
2022
Podmínky výběrového řízení včetně účelů, na které budou
zápůjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova platnými od 24. 6. 2020.
Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici na webové
stránce města https://1url.cz/VKwTt nebo na finančním
odboru Městského úřadu Vítkov u Bc. Jany Chorobinské nebo
Jaromíra Ambrože, IV. podlaží, blok A.
Žádosti přijímáme do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání
finančních prostředků vedených na fondu.

Jezevec lesní se představuje…

Vážení čtenáři, navazujeme na článek z minulého čísla o myslivosti na Vítkovsku, ve kterém vás možná překvapily informace
o četnosti výskytu jezevce v naší oblasti, takže rádi dáváme slovo
Davidu Machačovi, studentu Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy, který pro vás připravil zajímavé vyprávění i několik fotografií ze života tohoto trochu tajemného živočicha, který svým
způsobem života vstoupil i do našeho běžného slovníku, třebaže
ho ne každý z nás na vlastní oči viděl…

méně hlavním a nejoblíbenějším zdrojem potravy jezevců jsou
žížaly a plži, především slimáci a plzáci. V tzv. rocích hrabošů jsou
tito hlodavci vyhledávanou kořistí jezevců. Vždyť jeden jezevec
jich za noc zkonzumuje mnoho desítek. Však taky mají jezevci ke
svému apetitu důvod. Od listopadu do února jezevci prakticky
nic nekonzumují a výrazně snižují svou aktivitu. Svůj hrad tou
dobou opouštějí pouze za účelem přijmu tekutin a vyprázdnění se. Právě teď na konci zimy u jezevců vrcholí období páření,
a hlavně rození jezevčat, která poprvé vyhlédnou z rodné nory
v průběhu května. Právě tyto nové generace rozhodnou o osudu
tohoto druhu v našich končinách. Je nutné šířit osvětu o ekologických přínosech této šelmy v naší krajině a tolerovat ji. Jezevci
nezpůsobují prakticky žádné škody na zvěři srstnaté i pernaté
a díky své plachosti už vůbec ne na domácích a hospodářských
zvířatech. Přesto jsou stále některými neosvícenými nebo omezenými lidmi nebo lovci likvidovány celé jezevčí hrady krutým
norováním nebo trávením. Největším nebezpečím pro jezevce
jsou však silnice, které protínají dlouhé a komplikované potravní
trasy těchto urputných a fascinujících šelem.
prof. E. Bayer (1927)
„… jezevec je zvíře velmi užitečné a krom dvou výjimek (v bažantnici a na vinici) není vůbec škodlivé… Ze základů biologické
literatury je dílo Brehmovo. A tam stojí: Patrné škody jezevec nezpůsobuje rozhodně nikdy a nikde tolik, aby je bohatě nevyvážil
užitek, který nám přináší v lese i na nivě lapáním a požíráním různého hmyzu.“

Poděkování
Milí čtenáři, jsem velmi rád, že se v letošním roce rozhodla rada
města udělit cenu Jana Zajíce právě mně. Osobně si činu Jana Zajíce velmi vážím, byl to bojovník za svobodu a demokracii a každý
jedinec, který takto obětuje svůj pohodlný život, má můj obdiv.
Zvláště v dnešní době vidíme, jak je demokracie důležitá, a o to
více se divíme, že se najdou lidé, kteří mají touhu jí potlačovat.
Především bych chtěl poděkovat mé rodině za podporu, mému
týmu za spolupráci, a také paní ředitelce SVČ Vítkov za nominaci.
Gratuluji také dalšímu oceněnému a přeji mu hodně štěstí. Jsem
velmi rád, že se ve Vítkově dodržuje tato záslužná tradice.
Ondřej Ječmenek

Ačkoliv je jezevec lesní (Meles meles) díky svému typickému vzezření znám i malým dětem, stále uniká pozornosti jak odborné,
tak i veřejné. Snad je to i tím, že naše největší lasicovitá šelma
dosahující hmotnosti i přes 20 kg žije díky naší civilizaci především nočním životem a stejně tak není nijak významná jako hospodářský škůdce. Možná právě proto koluje kolem jezevce občas zvaného samotář či bručoun řada nepravdivých legend, ale
bohužel i lží. Označovat jezevce jako samotáře je pro toto silně
sociální zvíře velká urážka. Jezevci vytvářejí složitě organizované rodinné skupiny obvykle tvořené šesti zvířaty, která společné
obývají spletitý komplex nor nazývaný jako „jezevčí hrad“ osídlený někdy i stovky let. Tyto hrady jsou dalšími generacemi dále
rozšiřovány a udržovány v dokonalé čistotě. Jezevci jsou enormně čistotná zvířata. I když se jedná o šelmu, strava jezevců je velmi sezónní, tvořená prakticky vším od ovoce až po mršiny. Nic-

VÍTKOVŠTÍ ŽIDÉ
Fallova, Duxova, Pollakovi, manželé Karpusovi a další. V jedné
části vítkovského hřbitova pochovávaly židovské rodiny své zemřelé, leží tam příbuzní rodiny Silbermannovy, Bittersfeldovy,
Rosenfeldovy a Dr. Lederera.
„Mávali nám zdviženýma rukama, dokud to bylo možné!“ říkal
Dr. Feige Vítkovanům, když se brzy po vypuknutí války rozloučil
se svými dvěma syny. Už je nikdy neuviděl…zahynul i s manželkou v Osvětimi. Dr. Feige přišel i s rodinou do Vítkova po roce
1933 z Berlína. Nastěhovali se k doktoru Steinerovi, který byl jeho
tchánem a zároveň velkoryse poskytl ve svém domě útočiště i jiným židovským rodinám. Až na málo výjimek se konce války nikdo z nich nedožil.
Josef Ullrich píše v knize „Historie města Vítkova – Geschichte der Stadt Wigstadtl“ na
str. 233 o osudech Židů na Opavsku. V 16. století byli Židé z Opavska a Krnovska vyhnáni,
přesněji v roce 1522 z Opavy a 1535 z Hlubčic.
Po čase se tu a tam jednotlivé rodiny vrátily zpět. Slezská šlechta neměla na vyhánění zájem, a tak se židovští uprchlíci z Čech
usazovali v našem kraji. Historické prameny
uvádějí, že ve Slezsku se roku 1752 „toleruje“
119 židovských rodin. Soustředili se do oblastí Těšína, Vidnavy, Krnovska a Opavska,
kde bydlelo 23 rodin. Každá komunita si volila vlastní samosprávu – představeného, tři
přísedící a výběrčího daní. Za časů císařovny
Marie Terezie žilo ve Vítkově vícero židovských rodin. V písemnostech jsou jmenováni
Isak Meyer (1761), Moses Daniel (1776) a Urban Hirschel (1778). Situace se zlepšila, když
se vlády ujal Josef II., který roku 1781 zrušil
nevolnictví a tolerančním patentem zlepšil postavení Židů v monarchii. Už nemuseli
nosit nášivku (Judenflecks), platit individuální mýto (Leibmaut) a dvakrát vyšší soudní poplatky. Zrušeno bylo nařízení, které
o nedělích a křesťanských svátcích zakazovalo v dopoledních hodinách navštěvovat
zábavní podniky a prostory. Získali právo
vlastnit a pronajímat si palírnu, pivovar, obchod s kožešinami a hutě na draselnou sůl.
Mohli se vyučit ve všech řemeslech a získat
mistrovské zkoušky. Přes všechny tyto výdobytky bylo jejich společenské postavení
mezi křesťanským obyvatelstvem nezáviděníhodné. Někteří nechali raději své děti
pokřtít. Také Vítkov nebyl žádnou výjimkou.
Moses Daniel nechal pokřtít svou dceru a Urban Hirschel svého syna. Židovské rodiny
opakovaně z města odcházely a přicházely.
Skrze zákonodárství revolučního roku 1848
a 1849 byli Židé postaveni na roveň s ostatním obyvatelstvem.
V roce 1930 žilo ve Vítkově dvanáct rodin židovské víry. S výjimkou Melče již žádné jiné
rodiny ve vítkovském okrese nežily. Kromě
rodiny Steinerů tu bydlel Ernst Goldberger
s rodinou, ti byli výrobci likéru a v roce 1938
stačili emigrovat do zahraničí. Dále rodina

Vážnost si židovští obchodníci a podnikatelé vydobyli podporou
města v jeho těžkých chvílích. Židé byli zakladateli textilních dílen, továrny na výrobu hedvábí, byli významnými chlebodárci
a zaměstnavateli. Vedení města hospodařilo s fondy a nadacemi (Stiftung), které byly založeny k určitému účelu a finančně je
podporovali podnikatelé a majetní obyvatelé města. Po vzniku
Československa v roce 1918 byly tyto fondy zrušeny. Nesly jméno
svého donátora, zmiňuji se jenom o židovských zakladatelích. Od roku 1888
existovala Benedikt Karplus-Stiftung, dále Eduard Friedmann-Stiftung,
Sigmund Trebisch-Stiftung, Oskar
Trebitsche Wasserleitungs-Stiftung
a Friedhofsfond.
Město oceňovalo své občany za jejich
zásluhy. Na zasedání městského zastupitelstva 31. prosince 1899 ocenili
zastupitelé jednomyslně továrníky
Sigmunda Trebitsche, Leopolda Trebitsche a Leopolda Faßholda čestným
občanstvím. „S vděčností uznáváme
vaši zásluhu na hospodářském povznesení města!“
Stalo se v roce 1942… K vítkovskému
sedlářskému mistrovi Leo Krumpolzovi přišla stará paní Dux a poprosila
ho o kožený řemínek ke svázání svého
kufru. Řekla mu, že nyní jede do tábora, kde všichni staří Židé budou smět
pokojně strávit svůj podzim života.
Vyjádřila svou prosbu tak, že za normálních okolností by to byl příjemný
rozhovor, ale tušili jsme, že všichni
vítkovští lidé židovské víry vědí, kam
povede jejich cesta.
Kdo by chtěl ve spisech internačního
tábora Terezín nebo v jiných táborech
hledat jména vítkovských židovských
rodin, najde je skoro všechny. Pokud
někdo z nich zůstal ve Vítkově do napochodování německé armády v roce
1938, tak již neměl žádnou možnost
uprchnout do ciziny.
V tomto článku bylo použito vyprávění Karla-Josefa Schromma, které bylo
otištěno v knize „700 Jahre Wigstadtl und sein Gerichtsbezirk - 700 roků
Vítkova a soudního okresu (str. 9596)“, v níž bývalí němečtí obyvatelé
Vítkova sepsali své vzpomínky na starou vlast.
Pavel Kučerka

OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU, Čermná ve Slezsku 81, 749 01

vyhlašuje ZÁMĚR na pronájem
nebytového prostoru
Jedná se o nově zrekonstruovanou obecní hospodu v Čermné
ve Slezsku č. p. 71 za účelem provozování hostinské činnosti.

Nájem je možný ihned, výše nájemného činí 2 000 Kč/ měsíc
+ náklady za skutečně spotřebované energie.

Další informace naleznete na https://turista.vitkov.info

Prohlídka provozovny a bližší informace obdržíte na Obecním úřadě v Čermné ve Slezsku každé pondělí a středu v době
od 8:00 do 15:30 hodin, nebo telefonicky na telefonních číslech 556 300 023, 728 745 765.

Kalendář akcí
Po celý duben 2022
Po stopách skřítka Goblina a Soblina
Navazujeme na velmi úspěšnou akci z loňského roku. Vydejte
se s námi po stopách skřítka Goblina a jeho bratra Soblina až
k pokladu, který schovali. Čekají na vás tři trasy, které můžete
v průběhu dubna absolvovat. Cesty budou postupně popsány,
doplněny fotografiemi a mapkami. Vše naleznete na facebooku
SVČ Vítkov. Na konci každé cesty naleznete indicii, která se
bude hodit u třetí závěrečné cesty k pokladu. Podrobnější info:
sladkovsky@svc-vitkov.cz.
Pořadatel: Středisko volného času Vítkov
Okolí Vítkova
1.–30. 4.
10 000 kroků pro zdraví
Informace naleznete na https://turista.vitkov.info
Vítkov a okolí
Sobota 2. 4. v 9:00 hodin
Ukliďme Vítkovsko
Sraz: geopark Vítkov (za kulturním domem)
Čtvrtek 7. 4. v 16:30 hodin
V létě ti řeknu, jak se mám
V létě ti řeknu, jak se mám mapuje životy bývalých spolužáků
ze střední školy, kteří se i roky po skončení školy stále stýkají.
Každý z nich má jiný životní příběh, jiné radosti i starosti, ale
i tajemství, která do party vnáší vtip i napětí. Do života hlavních
postav vstupujeme těsně před Vánoci, po kterých přichází nový
rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicátiny.
Komedie. Země původu: Slovensko / Česko
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann
👨 Přístupný ⏰ 117 min. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama - Kino Panorama Vítkov
Pátek 8. 4. v 19:00 hodin
Šest v tom, komedie jako hrom!
Manželé Rogers a Daisy Braunovi se shodou okolností dostanou
do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují peníze,
stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman Alan Barker. Jak
se ale od pomyslného dna odrazit? Přijdou na spásný nápad.
Založí si Seznamovací agenturu DAR. Následující, divácky
vděčné situace ukazují, proč „Šest v tom“ patří už několik let
mezi nejlepší současné komedie. Dialogy ostré jako bič a vtip
nenechají diváky ani na chvíli vydechnout. Originální komedie
nabitá humorem přináší nejen mnoho vtipných scén, ale
i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy end.
Hrají: Slávek Boura, Jaroslava Stránská, Eva Hráská, Jaroslav
Sypal, Petr Vojnar
Vstupné: 300 Kč
Kulturní dům Vítkov
Sobota 9. 4. od 10:00 hodin
Ukliďme Zálužné
Sraz v 10:00 hodin u autobusové zastávky. Pytle a rukavice
zajištěny, nezapomeňte na pevnou obuv. Odpolední posezení
s ukrajinskými přáteli. Kontakt: Petr Havlický. Kdo se zúčastní,
hlaste se na tel. 777 331 391.
www.uklidmecesko.cz

Neděle 10. 4. v 10:00 hodin
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert
Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem.
Protože není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné
misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se
s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků.
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 143 min. Český dabing. Vstupné: 130 Kč
Přineste do kina ukázat svou oblíbenou zvířecí hračku
a my vás před promítáním filmu odměníme pamlskem.
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 11. 4. , 16:30 - 18:30 hodin
Workshop: Recyklované Velikonoce
Pojďme společně oslavit Velikonoce a zároveň Den Země.
Vyrobíme si dekorační předměty z odpadových materiálů
(ruličky toaletního papíru, skartační papír, kartony od vajec,
jogurtové kelímky). Připravíme barvy, lepidla, očička a další
doplňky pro vaše dekorace. Cena: 70 Kč za osobu. Hlásit se
můžete on-line přes klientské centrum nebo e-mailem:
orlikova@svc-vitkov.cz.
Středisko volného času Vítkov
Úterý 12. 4. v 17:00 hodin
Dubaj
Přednáší Martina a Adam Kosternovi . Vstupné: 30 Kč
Městská knihovna Vítkov
Čtvrtek 14. 4.
Velikonoční MINECRAFT
Příjem dětí 7:00 - 8:00, vyzvednutí 15:00 - 16:00 hodin.
Minecraft naživo i na počítači, na děti čekají výzvy inspirované
touto fenomenální hrou a tematikou Velikonoc. Celý den
bude probíhat na motivy známé počítačové hry Minecraft.
Seber všechnu odvahu a vydej se s námi do světa, kde
i tma je teprve začátek. Aktivity uvnitř i venku. Počet
účastníků omezen. Cena: 250 Kč. Hlásit se můžete on-line
(https://svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni) nebo telefonicky:
605 386 901.
Středisko volného času Vítkov
Čtvrtek 14. 4. v 16:30 hodin
Zlouni
V příbězích bývají za obvyklé podezřelé zlý vlk, žralok, piraňa,
jedovatý had, tarantule. Co se může stát, když se pro změnu
rozhodnou páchat dobro, ukáže hravá animovaná variace na
Dannyho parťáky.
Animovaný / Akční / Komedie / Krimi / Rodinný
Země původu: USA
👨  Přístupný ⏰ 100 min. Český dabing. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 15. 4. v 16:30 hodin
Morbius
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nejrozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož
představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve
snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní choro-

Kalendář akcí
bou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se
Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch
přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama
smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce.
Akční / Horor / Sci-fi / Thriller
Země původu: USA
Režie: Daniel Espinosa. Hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Matt
Smith, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson, Michael Keaton
👨 12+ ⏰ 108 min. Český dabing. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 15. 4. v 19:00 hodin
Vyšehrad: Fylm
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na
to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se
mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě.
Komedie / Sportovní
Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek. Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar ml., Šárka Vaculíková, Věra
Hlaváčková, Veronika Khek Kubařová, David Prachař
👨 15+ ⏰ 103 min. Vstupné: 140 Kč
3 v 1 - 3 otázky a 1 challenge s Jakubem Dohnálkem
Rodák z Vítkova si prožil jak vrcholy, tak pády. Zahrál si
ligu za Opavu a Liberec, vyzkoušel si nejvyšší slovenskou
soutěž v barvách Spartaku Trnava, pravidelně dostával
pozvánky do reprezentačních mládežnických výběrů. Před
promítáním filmu Vyšehrad 15. 4. od 19:00 hodin.
Tipněte, kolik fotbalových nožiček Kuba zvládne na první pokus.
Vítěz získá fotbalový dres.
Kino Panorama Vítkov
Neděle 17. 4. od 14:00 hodin
velikonoční slavnosti
Můžete se těšit na inSPORTline atrakce, pečení a zdobení
perníčků, hru „Veselý kurník“, malování na trička a tašky,
soutěže (kohoutek a slepička, balanc s vajíčkem, hod do
zobáku), prodej zákusků a beránků, jarní malování na kameny
s Casey Iks, velikonoční kolo štěstí, prodej bižuterie a hraček,
XXL nafukovací skluzavku „Kuří nožka“. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 50 Kč
Kulturní dům Vítkov
Pátek 22. 4. v 10:00 hodin
Senior bez nehod
Zábava, poučení a fakta v originálním představení. Přednáška
nejen pro seniory o bezpečnosti chodců, řidičů, cyklistů
i cestujících hromadnou dopravou.
Kino Panorama Vítkov
Pátek 22. 4. v 16:30 hodin
Tajemství staré bambitky 2
A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas
u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom
hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli
vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde
by mohli znovu začít kout pikle.
Pohádka
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav
Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová, Petr Štěpánek

👨 Přístupný ⏰ 100 min. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama - Kino Panorama Vítkov
Pátek 22. 4. v 19:00 hodin
Po čem muži touží 2
V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle.
V druhém díle poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou (Anna
Polívková), psycholožku, specialistku na partnerské vztahy.
A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení
klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď
z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci, a vzápětí přistihne
svého přítele při nevěře. Nejlepším lékem na životní trable je
vyrazit s kamarádkou Marcelou (Tereza Kostková) na víno.
Komedie.
👨 Přístupný ⏰ 95 min. Vstupné: 140 Kč
Před promítáním filmu si můžete zakoupit alko / nealko
NÁPOJ TOUHY.
Kino Panorama Vítkov
Neděle 24. 4. v 10:00 hodin
Mimi & Líza: Zahrada
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se
učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho
pestrosti. V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na
dvůr jejich domu žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy
zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co vyhodí
Mimi a je překvapená, když nic nevyhazuje. Pro Mimi jsou totiž
všechny staré věci doma pevnými body a malými jistotami ve
tmě.
Komedie. Země původu: Slovensko / Česko
👨 Přístupný ⏰ 60 min. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 29. 4. , 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 hodin
Společně bezpečně
Představíme vám složky IZS, připomeneme si 30 let vítkovské
městské policie, získáte mnoho užitečných informací z oblasti
zdraví a bezpečnosti.
Náměstí Jana Zajíce
Pátek 29. 4. v 16:30 hodin
Panství Downton: Nová éra
Snímek Nová éra navazuje tam, kde film z roku 2019 skončil.
Nejen že je hraběnka stále naživu, ale je připravena odhalit
údajně hluboké a temné tajemství. “Před lety, ještě než jste
se narodili, jsem potkala muže. A teď jsem získala vilu na jihu
Francie,” vysvětluje své rodině. Mezitím vidíme záběry ze
zmíněné vily, svatbu Toma Bransona a také mnoho známých
tváří ze seriálu – nemluvě o nováčcích, jako je herečka Laura
Haddock, která hraje členku vyšší společnosti Myrnu Dalgleish.
Drama / Romantický
Země původu: Velká Británie / USA
👨 12+ ⏰ 125 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 30. 4. v 17:00 hodin
společný výroční koncert SPS Komenský
a Dechového orchestru při ZUŠ Vítkov
Kulturní dům Vítkov
Duben/květen
Pozorování noční oblohy
Termín, místo a čas budou upřesněny
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Sobota 7. 5. ve 14:00 hodin
Den matek
Připravili jsme pro maminky (a babičky) k jejich svátku příjemné sobotní odpoledne. Předvedou se všechny taneční
kroužky SVČ: Mix dance od nejmenší po největší, taneční
skupina DanceUP a mažoretky. Menší děti se mohou zabavit v dílničkách a něco pro maminku vyrobit. Maminky mohou využít kosmetických, kadeřnických a masážních služeb. V ceně je drobný dárek a welcome drink - pouze pro
předem přihlášené účastníky. Cena za vstup: 50 Kč za osobu. Přihlašování přes klientské centrum nebo e-mailem:
orlikova@svc-vitkov.cz.
SVČ Vítkov, v případě špatného počasí v sokolovně
PROGRAM NZDM TUNNEL VÍTKOV - duben 2022
Děti 6 - 13 let
4. 4.
Příprava velikonoční výzdoby aneb procvičujeme
ruce (Rozvoj jemné motoriky)
5. 4.
Velikonoční perníčky + Povídání o tom, jak slavíme
Velikonoce doma
11. 4.
Velikonoce: historie svátku, zdobení perníčků
12. 4.
Světový den kosmonautiky: Pojďme se dozvědět
více o cestách do vesmíru
19. 4.
Škodlivost kouření: Výhody toho, kdo nekouří
(Brainstorming - technika skupinové kreativity)
25. 4. Co udělám, když někdo potřebuje první pomoc?
(Základy první pomoci)
26. 4. Povídání o tom, co se během měsíce událo v našem
okolí a jak tyto události ovlivňují náš život
Mládež 14 - 26 let
6. 4.
Téma k zamyšlení: Zločin, vězení a trestní		
odpovědnost mladistvých
7. 4.
Příprava a výroba velikonočních kraslic: velikonoční
výzdoba (rukodělná činnost)
13. 4.
O kosmonautech - Jsme sami ve vesmíru a přežili
bychom na jiné planetě?
14. 4. Co jsou Velikonoce? (zdobení perníčků)
20. 4. Marihuana: Co si o ní myslíte a jaká jsou její rizika?
(beseda)
21. 4.
Pěšky na Saharu: film a povídání o tom, že k
realizaci svých snů nepotřebujeme tučná konta
27. 4.
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zkušenosti s poskytnutím první pomoci
28. 4. Co se v tomto měsíci událo v našich životech, v
našem okolí a co ve světě?

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2022
17.–23. 7.
POBYTOVÝ TÁBOR STAR WARS
Turistická základna Klokočov. Volná místa: 5, cena: 2 950 Kč,
vedoucí: Oldřich Sladkovský, sladkovsky@svc-vitkov.cz
31. 7 - 6. 8.
POBYTOVÝ ČESKO - SLOVENSKÝ TÁBOR, BOJNICE
Chata Cementár, Belušské Slatiny. Dotovaná cena: 1000 Kč
(v ceně: ubytování, strava, doprava). Volná místa: 9
Vedoucí: Šárka Medunová, medunova@svc-vitkov.cz
15. 8.–19. 8. 2022
POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
Příměstský tábor ve Větřkovicích - ZŠ Větřkovice, cena:
1 000 Kč, volná místa: 1, vedoucí: Mgr. Pavlína Steschnerová,
steschnerova@svc-vitkov.cz

Základní kynologická organizace Vítkov pořádá
II. příměstský tábor zaměřený na výcvik psa
Termín: 11. - 15. 7., vždy od 8:00 do 15:00 hodin
Stravování zajištěno. Cena 400 Kč/den
Bližší informace: https://zkovitkov.estranky.cz/
tel: 777 881 446, e-mail: j.danickova@seznam.cz
Naučíme vás:
• jak správně psa učit, jak rozvíjet jeho přednosti a předcházet
problémovému chování,
• jak učit poslušnost,
• jak na stopařské dovednosti,
• jak využít přirozenou chuť psa k obranářským činnostem,
• jak zúročit radost psa a jeho chuť do práce třeba při sportu,
• jak vyrobit jednoduchou a levnou hračku,
• jak upéct zdravé domácí pamlsky a další…
Ale hlavně vás zkusíme naučit, jak se svým čtyřnohým
parťákem vytvořit dokonalý tým a společně si užívat života!
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá ve dnech 30. 7. – 6. 8.
letní tábor pro děti od 6 do 15 let
v krásném turistickém areálu v Kamence u Vítkova. Cena
tábora: 3 300 Kč. Program: celotáborová hra Čarodějná škola, výlety, táboření, hry, soutěže. Přihlášky si vyžádejte prostřednictvím e-mailu: Dr.vanasek@seznam.cz nebo telefonicky: 608 444 722. Těšíme se na vás.

Informační měsíčník města Vítkova

Periodický tisk územního samosprávného celku

Vítkovský zpravodaj
Vydavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČO: 00300870, DIČ: CZ00300870
Adresa redakce: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
Příjem inzerce: tel.: 556 312 256,
e-mail: dusek@vitkov.info

Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

měsíčník
450 ks
4 / 2022
4. dubna 2022
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
MoravaPress, s. r. o.
6 Kč

Uzávěrka příštího čísla: 19. dubna 2022 v 9:00 hodin

